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NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 28

OM FORKASTNINGSLINJER OG
OPPBRYTNINGSSONER I BAMBLEFORMASJONEN
AV

ROLF SELMER-OLSEN
Innledning.

De geologiske feltundersøkelser til dette arbeid har vesentlig
foregått sommeren l 946, men leilighetsvis også senere, inntil som
meren l 948.
Arne Bugge har foretatt det grunnleggende arbeid med forkast
ningslinjer i det sydnorske grunnfjell.

T. Dtahl, Henrik Suleng, W.

Werenskiold, Tom R. W. Barth, O. Holtedahl, W. C. Brøgger, l. Ofte
dal, Jens Bugge og flere har likeledes arbeidet med spørsmål i for
bindelse med forkastninger og eruptivganger i Bambleformasjonen
og de nærliggende områder.

Det nærværende arbeidet bygger for en

stor del på disse forskeres iakttagelser og går i det vesentligste ut
på en nærmere kartlegging av forkastningslinjene i området mellom
Lillesand, Gjerstad og Risør. Men det omfatter også diskusjoner om
forkastningsmekanikken og tiden for bevegelsene.

Dertil kommer

iakttagelser i forbindelse med metamorfosen i breksjesonene og for
kastningslinjenes geomorfologiske betydning.
Breksjenes utseende og forløp.

Det er bare små partier av breksjesonene som i alminnelighet er
blottlagt.

Man finner dem gjerne på sydøstsiden av de SV-NØ

gående dalførers trangeste partier. Det er trolig en følge av at breksje
platene gjennomgående har et sydøstlig fall.
Rivningsbreksjene i området har vesentlig forskjellige dimen
sjoner.

En inndeling av dem i ordensgrupper må sannsynligvis skje

på grunnlag av et av tre forhold: l) bevegelsens størrelse, 2) den
oppknuste sones bredde, 3) betraktninger over breksjenes innbyrdes
mekaniske sammenheng.

En klarleggelse av de nevnte forhold er

meget vanskelig, om det i det hele tatt lar seg gjennomføre.

Til og
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med måling av den oppknuste sones bredde, byr på store vanskelig
heter, både fordi store deler av sonen som oftest er overdekket, og
fordi oppknusningssonen relativt sjelden har noen skarp grense mot
de ubreksjerte sidebergarter.
Da en likestilling av alle forkastningslinjene vil gi et falskt bilde,
er det medfølgende kart tegnet på grunnlag av skjønnsmessj.ge vurde
ringer over de enkelte forkastningslinjers betydning i helhetsbildet,
selv om en på denne vis ikke får et eksakt sammenligningsgrunnlag.
Til kartet er det dertil å bemerke at det på enkelte steder som f. eks.
ved Arendal, Rygene og Fiane i Gjerstad er medtatt flere småforkast
ninger enn de fleste andre steder. Dette er i første rekke en følge
av mer inngående feltundersøkelser i de angjeldende områder og betyr
ikke at småforkastningene bare har lokal utbredelse. At det i de strøk
som kartet omfatter kan finnes flere forkastningslinjer er mulig.
Særlig er de indre strøk av Bambleformasjonen lite undersøkt med
henblikk på slike linjer.
Det vil føre for langt å gi en detaljert beskrivelse av hver enkelt
forkastningslinjes forløp og varierende utseende, men enkelte trekk
skal nevnes.

Hyppigst forekommer forkastningslinjer parallelt med

bergartsgrenser og gneisbergartenes strøk eller loddrett på disse ret
ninger.

Hos forkastningslinjer som danner små vinkler med disse

retninger, finner en ofte at sprekker og små forkastninger langs
strøket danner et fjærsprekksystem.

Det J,igger derfor nær å slutte

at bergartenes mekanisk sett svakeste retninger har vært retnings
bestemmende for forkastningslinjene. At forkastningslinjene hyppigst
følger de mest sprø bergartene i området, og at forkastningsplanet ofte
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Utsnitt

av kvartsbreksje og diabasegan'g på No rdodde n ,
Hisøy ved Arendal. (Synsfelt ca. 3 X 3 m).

brytes på grensen mel l o m to bergarter med fo.rskjellige fysiske egen
skaper, synes å støtte denne antagelse.
O.e faktorer som bestemmer selve breks}enes utseende, og bredde
synes å være mer mangeartede.

Tar man for seg et profil f. eks. fra

!dalen •i Froland (fig. l) , har man i grove trekk en sentral sone av
mylonitt (ca. 10m br.ed) med jevn overgang til mindre intenst knuste
bergarter.

l ·en bredde av ca. 50-60 m er sonen mer eller mindre

sterkt kvartsgjennomvevet med unntakelse av en rombeporfyrgang
som følger forkastningslinjen.

Rombeporfyrgangen og lbreksjesonen

er senere bre�sjert uten å ha vært utsatt for noen nevneverdig glide
stripe-dannelse ener diagenese.

Man kan her skille ut tre ·til Hre

faser i breksjenes utviklingshistorie.
Et lignende profil finnes ved Nordodden, Hisøy ved Arendal. Her
har en ca. 6 m bred diabasgang gjennomsatt en kvartsbreksje i aren
dalitten (fig.

2).

Brek·sjen har ikke noen skarp grense mot udeformert

bergart. KvaPtsbreksjen er dertil gjennomsatt av relativt små 10-30
cm brede tkalkspattbreksjer og spaltefyllinger, som er sonart opp
bygget med avtagende Fe innhold mot den 'sentrale del. Disse senere
oppbrytningslinjer er både langs og tverrgående.

En trolig yngre

usammenkittet oppbrytning til dels med svakt markerte glideflater
forekommer både nord og syd for den gamle godt sammenkittete
kvaPtsbreksje. Dette forkastningsplans tykkel se lar seg vanskelig angi.
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Det er avhengig av hva en vil ha med av karakterer, og hvor en måler
det.

Tall som 30 og 300 m kan begge synes aktuelle å anvende.
En l O cm bred kvartsbr.eksje i diæbasgangen inneholder hoved

sakelig bruddstykker av diabas og ·er ikke en del av arendalitt-'kvart·s
breksjen.

Dette har interesse for bestemmelsen av alderen for opp

brytningene.

Se nærmere senere avsnitt.

Kvartsbreksjens lengdeutstrekning er ikke stor. Mindre enn l km
i syd-vest finnes epidot som dominerende sammenkittingsmineral, og
forkastningslinjen har en mylonittsone hvor foldingsstruk<tur fore
kommer.

I for:bindelse med denne breksje ved Arendal kan en snakke

om 3--4 faser.
Av disse iakttagelser synes en å kunne slutte at forkastnings
planets utseende og bredde ikke bare er avhengig av bevegelsenes
størrelse, mineralsammensetningen og den breksjer•te bergarts karak
ter, men at faktorer som antall faser i forkastningslinjens utviklings
· 
historie,

de virkende krefte11s retning

(lakaJle strekk- eUer skjær

krefter) og sammenkiWngsmineraiene er av avgjørende betydning.
De viktigste mineraler som kitter de knuste bergart·er sammen, er
kvarts, kalkspatt og epidot, men det bør og nevnes kloritt, kalifelt

spatt med en egen rød farge, zoisitt chalcedon og ankeritt. Den røde
farge hos kalifeltspatten skyldes ·grums trolig av jernoksyder.

Felt

spatten er sannsynligvis en mikroklin, men tvillings&tripning ses dog
sjelden i mikmskopet. Hyppigst er denne røde feltspatten å finne som
spaltefyllinger i granittiske bergarter.

Disse nydannede mineraler er

årsaken til flere nærmest sjeldne bergar.ter, så som biotitt-glimmer
skifer med rød kalifeltspatt, store lysegrønne zoisitt- og kvarts-epidot
linser og kvartsklorittmasser med rød kalife'ltspa<tt.
Enkelte mylonitter har også porfyroblaster.

Det er da hyppigst

øyne av delvis rød kalifeltspatt. Men store nydannede amfibol-krystal
Jer forekommer også. Begge disse t}'lper porfyroblaster er bl. a. iakt
tatt i »den store breksje« i Gjerstad
At forkastningsplanets utseende og bredde er avhengig av de
breksjerte bergarters mineralsammensetning,

fysikaiske egenskaper,

strukturretninger, bergartsbegrensningen og forkastningslinjenes ret
ning i forhold til de sistnevnte, kan best iakttas ved å følge enkelte
forkastningslinjer.
Det lar seg ikke her i denne oversikt gjøre å gi en detaljert
beskrivelse, men enkelte forhold synes dog å kunne nevnes.

Forkast

ningsplanets bredde synes gjennomgående å være mindre og grensene
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mot udeformert,e bergar,ter skarpere i seige berganter, som f. eks.
hyperitter, enn i de mer sprø bergarter som f. eks. Bambleformasjonens
kvartsitter.

I gneiser rike på skiktgittermineraler hvor forkastningene følger
strøket, er den oppknuste sone gjerne smal.

Skjærer linjen strøket

under nærmest rett vinkel, synes de å ha en tendens til å væ.re bredere.
Danner forkastningslinjene en spiss vinkel med strøket, har de
hyppig sikksakkformig forløp idet de følger bergartenes to svakeste
strukturretninger.

Bredden er her størst der linjene krysser strøket.

Dette sees tydeligst hos mindre fonkastningslinjer. I brede oppknus
ingssoner er det ofte vanskelig å påvise.

Følger forkastningsHnjen

grenseflaten mellom to bergarter hvor plans>trukturen er vesentlig for
skjellig markert, er hyppigst den mekanisk sett sv<tkeste bergart mest
oppknust og har den minst marker.te grense mot udeforrnente berg
arter. Som eksempel kan nevnes »den store breksje« der denne skiller
mellom gneiser og granitter.
Forkastningenes mekanikk.

T,ill bestemmelse av forkastningsretninger er hyppig nyttet direkte
iakttagelser av horisontalforskyvninger, vertikalforskyvninger i hori
sontale lagpakker, glidestriper, fjærspr>ekker, fleksurer og foldings
strukturer.
Når det gjelder forkastningene i Bambleformasjonen, er det bare
for enkelte småforkastninger at hodsontaHorskyvninger er iakttatt,
som f. eks. ved Bufjorden vest for Grimstad, hvor rombeporfyrgangen
tydeligvis er horisontælforskjøvet. Mangelen på slike iakttagelser for
de større forkastningers vedkommende, kan skyldes mangelen på nøy
aktige geologiske karter, men da forkastningslinjene hyppig følger
gneisenes strøk og tilsynelatende vesentlig er vertikalforskyvninger,
kan man vel neppe vente å få særlig mange opplysninger ved en vanlig
geologisk kartlegging av områdene.
Undersøkelser av vertikalforskyvninger i horisontale eller skrått
stillede lag er hovedsakelig av interesse i området Sk,ien-Langesund,
hvor permiske forkastninger

går

over i Bambleformasjonen.

Kjent

fra bl. a. T. Dahls arbeider er forkastningen ved Porsgrunn som viser
en

senkning av Bambleformasjonen i permisk Hd.

Lengere syd ved

Tangvall, Stokkevann, finnes en mindre permisk forkastning som går
over i Bambleformasjonen, og hvor det sydøstlige parti likeledes er

sunket.
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Der forkastnings,Jinjene skjærer gneisenes strøk, hodsontalt lig
gende pegmatitt- eller aplittganger, er hyppig mindre vertikalforkast
ninger iakttatt. Men da disse som oftest er små detaljer i en større
oppbrytningssone, er de lite å legge vekt på. Noen si�ker bestemmelse
av resultanten av bevegelsene i en oppbrytningssone på grunnlag av
enkelte slike iakttagelser, lar det seg ikke gjøre å få.

Det samme

synes å være tilfelle med iakttagelser av g.Jidestriper i lignende relativt
grovt oppbrutte soner.
Fig. 3, n og o gir et par oversiktlige eksempler på hvordan slike
småforkastninger, hvor både glidestriper og synlige horisontal- eJ.Ier
vertikalforskyvninger kan iakttas, kan virke selvmotsigende alt etter
som hvilken detalj en fester seg ved. Resultanten kan bare bestemmes
ifall alle slike småforkastning,er og deres forkastningsretninger og
størrelse er kjent og målt i et fullstendig profil av oppbrytningssonen.
Da slike fullstendige profi.ler så og si aldri forekommer blottlagt i de
større breksjesoner, er anvendelsesmulighetene for slike iakttagelser
begrenset til de mindre og fullstendig oversiktlige oppbrytningssoner.
Der en har med en fullstendig mylonittisert masse å gjøre, stiller
saken seg annerledes. Her må dannelsen av glidestriper tidfestes i
forhold til mylonittdannelsen og stilles i relasjon til eventuelle fold
ninger av mylonitten.

I epidotiserte mylonitter hvor tektoniske striper finnes i markerte
epidotårer, har jeg ikke iakttatt noen selvmotsigelse mellom retninger
bestemt på grunnlag av foldingsstrukturer og glidestr�per i partier av
mylonitten der ikke foldninger forekommer.

Et eksempel som kan

nevnes i denne forbindelse er mylonittsonen ved Gullsmedengen på
Hisøy ved Are
· ndal.
Betraktes de forskjellige utv
, iklingstrinn hos oppbrytningssoner
fra e.t teoretisk

synspunkt,

er utviklingen forsåvidt klar

(Hg.

3).

Første trdnn er en flo eksurdannelse eller dannelsen av et fjærsprekk
system.

Et

skjærsprekkesystem

synes

sjeldnere

å dannes

alene.

Annet trinn er en kombinasjon av to e!.Ier tre av disse ·elementer.
Tredje trinn er dannelsen av en mylonittsone eller bred oppbrytnings
sone.

Utvikling er naturlig avhengig av bergartenes beskaffenhet og

det statiske trykks størrelse. I naturen er det derimot ikke aJ;Uid enkelt
å bedømme bevegelsenes størrelse ut fra oppbrytningsformen selv for
relativt små oppbrytningssoner.

Bergartenes egenskaper og trykk

forholdene er sannsynligvis de viktigste bestemmende faktorer for
oppbrytningsformen.
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Fig. 4.

Stereografisk projeksjon pa øvre halvkule av gLideflaters normaler, samt

sprekkerose, etter malinger fra aplittgang på Rønnes ved Grimstad.
Kryss betegner glideflater i aplittgangen, ring betegner glideflater i en inne
slutning.

GHdeflatene er målt i og på begge sider av inneslutning-ene.
a-a' er forkastningenes strøk.

En oppbrytningssone består nærmest i en gjens,idig forskyvning
av større og mindre bergartstykker som i sitt indre er udeformerte.

I enkelte uoversiktlige, større, grove oppbrytningssoner kan det
være vanskelig å få oversikt over hvilken retning forkastningsplanet
egentlig har.
Måling av glideflaters strøk og fall i aplittgangen til Feviks
granitten på Rønnes ved Grimstad oppsatt ,i stereografisk projeksjon
viser at forkastningsplanet brytes ved overgangen ti1l andre bergarter
(fig. 4).

I dette tilfelle er det en inneslutning av biotittgneis i aplitt

gangen. At denne metoden har andre anvendelsesmuligheter f. eks. til
bestemmelse av bevegelsesretninger, kan ikke utelukkes og burde nær
mere prøves.
Fleksurer forekommer relativt sjelden i Bambleformasjonen.

De

finnes vesentlig i glimmerrike gneiser og viser overganger til forkast
ninger med medslepningsfenomener (fig. 3, a, c). Disse fleksurer og
medslepningsfenomener gir i motsetning til glidestriper relativt sikre
holdepunkter

for

bevegelsesretningenc

i

større

forkastningslinjer,

for,di de krefter som fører til plastiske dcformeringer av bergartene,
mer gjennomgripende setter sitt preg på den framkomne struktur.
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I glimmerrike gneiser forekommer sjelden de grove oppbrytningssoner. Disse
bergarter får lettere en plastisk deformering som fleksur og medslepning.
Dreiningen av strøket mot nord og
krusfoldningen j de svake glimmerri!ke
gneiser ved »den store breksje« V·ed
Heldøla, må trolig settes i forbindelse
med medslepningsfenomener. En nærmere kartlegging vil muHgens klarleg,ge
dette.
Foldninger i mylonitter dannet av
mer sprø bergarter med gneisstruktur,
er sannsynligvis betinget av skjærkrefter nær parallelt med de opprinnelige planstrukturer og av stort aiisidig
trykk. I slike bergarter er også foldningene vakrest utviklet. I s,Jike mylonittsoner gir selve foldningsstrukturen
gode holdepunkter for hevegelsesretninger. Det skjematiske bilde a:v foldninger mellom to udeformerte lag er
gjengitt på fig. 3, f etter professor C. M.
Nevin. På samme figur er også gjengitt profiler fra Gullsmedengen, Hisøy
ved Arenda,J og Vatnebuvatnet i Holt.
Et godt eksempel er også »den store
breksje« ved Gjerstad, fig. 5. Fonkastningsretningen som er angitt på kartet
side 191 er vesentlig bygget på slike
foldningsstrukturer.
Undersøkes området på begge
sider av en større forkastningssone,
finner en hyppig syntetiske mindre forkastningslinjer vesentlig på den side
som angis av breksjeflatens fallretning.
Dette er f. eks. kjent fra »den store
breksje« øst for Gjerstad. Et annet forhold som også bør nevnes, er at en

...
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forkastningslinje
ofte

i

som

kiler

realiteten avløses

parallellforkastning,

av

ut,
en

som øker i

dimensjoner parallelt med at den
første kiler ut.

Et eksempel pa

dette i relativt stor stil er trolig
forholdene langs Nidelven mellom
Froland og Blakstad.
En annen oppsprekningsform
som likeledes bør nevnes, er mo
saikkoppsprekningen.

Den

er

sannsynligvis en følge av store
variasjoner i bergartenes strøk og
fall

og

bergartenes

egens1kaper,

samt

av

mekaniske
tilstede

værelsen av krefter som forår
saker dannelse av kryssende for
6.

Fig.

Oppbrytningssone gjennom

hyperittgang 1på Gjervoldsoya,
Øyestad.

lagt.

Kartbildet (fig.

kastningslinjer. Dette synes bl. a.

å framgå av f o r h o ldene i området
omkring Fiane i Gjerstad.

Her

er bergartene relativt godt blott

9 og

l O) viser noe en kunne kalle en roterende

bevegelse i mosaikken, og at flere mindre diabaseganger delvis er
ordnet i fjærsprekksystemer. Området er relativt komplisert når det
gjelder strukturer, og varierende når det gjelder bergartenes mekaniske
egenskaper.
Som hdligere nevnt har mange oppbrytningssoner i Bamble
formasjonen flere trinn i s,in utviklingshistorie.
iakttatt.

4 til 5 faser har vært

Mange forkastningslinjer har bare en fase.

Men oppgaven

å kartlegge samtidige faser synes ikke gjennomførlig da en parallelli
sering på grunnlag av utseendet ikke gir noen sikre holdepunkter.
Særlig gjel-der dette for de eldste faser. De yngste oppbrytningsfaser
i forkastningslinjene har ikke alltid fulgt de eldre kvartsbreksjer eller
mylonittsoner slavisk. De skjærer hyppig ut og følger parallelt eller
krysser de gamle oppbrytningssonene. Det samme gjelder de yngre
eruptivganger, rombeporfyrganger og diabaser. Se kartet og fig. 9.
De relativt sikkert bestemte forkastningsretninger tyder på en
oppbrekning og s·tort sett en betydelig senkning i østlig retning av
Bambleformasjonen. Dette peker hen på en søkkegrop med sentral
sone i det nordøstlige Skagerak.
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Diabasganger og tiden for breksjeringer.
Det skal først presiseres at sikre holdepunkter for en bestem
melse av alderen av de første oppbrytningsperioder og likeledes for
de siste ikke er funnet. Det har dog sikkert foregått permiske bevegel
ser med framtrengen av rombeporfyrganger.

Sannsynligvis er noen av

Bambleformasjonens diabaser også av permisk alder. Der kan muli
gens tales om to perioder av forkastningsbevegelser i området før
eruptivgangens fremtrengen og muligens om to etter.
At der mellom første og siste fase av bevegelser i forkastningene
eksisterer en betydelig tidsforskjell, synes sannsynlig. De oftest bredt
anlagte, grove, usammenkittede s:iste fases oppbrytningssoner, som
for en stor del følger eller skjærer de eldre fasers godt sammenkittede
soner, er et gjennomgående trekk i Bambleformasjonens forkastnings
linjer.

På grunn av fenomenenes store utbredelse må en sannsynlig

vis søke forklaringen i »trykkforandringer« av regional betydning.
Det synes mulig at årsaken finnes i den forskjell i statisk trykk som
f. eks. en større kambro-silurisk lagpakke over grunnfjellet kan ha
bevirket.

De eldre faser vil i så fall være å henføre til perm eller

tidligere orogene perioder, mens den siste fase antagelig må settes til
kainozoisk eller mesozoisk tid.

183

FORKASTNINGSLINJER OG OPPBRYTNINGSSONER

Av eruptivganger i det undersøkte området finnes det minst 5
typer.

Rombeporfyrgangen

som med enkelte avbrytelser

går

fra

Hombersundskanten til !dalen ved Bøylefoss er kjent fra H. Sulengs
arbeider. Likeledes er en del diabasganger fra forskjellige steder i
Bambleformasjonen undersøkt av dosent Jens A. W. Bugge, dr. Arne
Bugge og lektor H. Suleng.
Den mest alminnelige type av diabasganger i området har man
et eksempel på ved Dyviken i Arendal.

Det er en 4-5 m bred gang.

Den har meget finkornig randfacies og i den sentrale del ofitisk strurk
tur og opptil 2 mm lange feltspattlister med pyroksenkorn innimellom.
Et tynnslip viste at bergarten har ca. 50 % fargede mineraler, og
at en listeformet svakt sonart bygget labrador ca. 55 '/; an. er den
eneste feltspatt. Videre inneholder den diopsidisk augitt med Z A c
ca. 41 °.

Denne har svak pleocroisme og til dels tvilHnger av sandur

formen. Erts- og kismineraler forekommer jevnt fordelt. Kloritt og
kalkspatt er tydeligvis sekundert dannet på bekostning av pyroksenen
under kullsyremetasomatose.

Til dette selskap hører mer sjeldent

biotitt og kvarts.
Diabasen fra Nordodden, Hisøy skiller seg ikke vesentlig fra
denne.

Feltspatten er noe sericittiscrt, og pyroksenen er sterkere

klorittisert samtidig som kloritt forekommer på blærerom hvor den
har sfærolittisk struktur og kjerne av kalkspatt.
Diabasen ved Molandsvannet har sterkere omvandlet pyroksen.
En diabas fra Omborsnes i Frierfjorden er ennå sterkere omvandlet.
Pyroksenen kan en bare iaktta omriss av. Omvandl:ingen synes delvis

å ha foregått under fortæring av plagioklasen.
En annen type diaJbasganger som er mindre hyppig, har feno
krystaller av nesten helt omvandlet augitt.
(ca. 30

amesitt) og kalkspatt.

Der er dannet kloritt

Den tette grunnmassen inneholder

plagioklaslister, kis- og ertsmineraler og friske lister av diopsidisk
augitt med Z A c ca. 42° høy dobbeltbrytning og meget svak pleo-
croisme.

Et eksempel på denne diabas finnes på Skilsøy, Tromøy.

En tredje type diabasganger har porfyrisk feltspatt som er sterkt
omvandlet. De friske fragmenter ligger på grensen andesin-labrador.
Feltspatten i grunnmassen har tydeligvis representert over 50 o/c av
bergarten, men den er helt omvandlet.

Augitten i grunnmassen er

delvis omvandlet på samme vis som tidligere beskrevet. Lister og korn
av erts- og kismineraler finnes jevnt fordelt i bergarten. Spredte korn
av kvarts som har undulerende utslukning, finnes.
porfyritt er funnet nord for Fiane i Gjerstad.

Denne diabas
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Den femte type gangbergarter er proterobas. Den har over 50 'j;
mørke mineraler deriblant hornblende som er frisk og har pleocroismt.:
i lys til mørk rødlig brunt

(Z

/', c ca. 20°) og au gitt som opptrer

lister til dels parallellvokst med hornblenden

(Z

./, c ca.

i

49°). Augitten

er delvis klorittisert. Plagioklasen opptrer mellom lister av de nevnte
mineraler.

Den er sterkt omvandlet og grumset.

Proterobasen er

funnet ved Askekjær, Søndeled.
Kjent fra Oslofeltet er de beskrevne typer av diabas, diabas
med porfyri sk augitt, proterobas og rombeporfyr og det må anses for
sannsynlig at noen av disse gangbergarter i Bamblefonnasjonen like
ledes er av permisk alder. De lar seg dog neppe følge kontinuerlig
gjennom Bambleformasjonen over i Oslofeltet.
l profilet av breksjen ved Nordodden, Hisøy ved Arendal, finnes

som tidligere nevnt en kvartsbreksje ca. l O cm bred i diabasgangen.
Denne inneholder tilsynelatende bare fragmenter av diabas og skiller
seg derved vesentlig fra arendalitt-kvartsbreksjen på begge sider

av

diabasgangen. Det ligger nær å anta at dannelsen av arendalitt-kvarts
breksjen ikke var avsluttet da diabasen trengte fram og dannet

en

større spaltefyHing under en relativt stor og hurtig bevegelse.
Et tynnsiip av en mylonitt fra samme profil viser utkrystallisering
av kvarts som dominerende sammenkitningsmineral med samtidig ut
felling av kalkspatt og noe senere utfelling av rød kalifeltspatt. Dette
kunne tyde på at »bølgen« av kvartsutfelling ikke var avsluttet før
kalkspattutfellingen tok til. Kalkspattutfellingen har tydeligvis hatt
sitt klimaks etter diabasgangens framtrengen. En blir ved dette ledet
hen på den tanke at alle de her nevnte faser tilhører samme orogene
periode.
Noe annerledes stiller mulig saken seg ifall en betrakter et profil
fra »den store breksje« ved Gjerstad. Foldningen her tyder på en senk
ning og østgående bevegelse av Bambleformasjonen langs et forkast
ningsplan med et 45-60° sydøstlig falL Dette fall hos forkastnings
planet synes ikke å være noe lokalt fenomen. Ved Åmli på vestsiden a\·
Herrefossfjorden finnes et lignende fall (ca.

45°) på breksjeplaten.

Den går her gjennom B irkelandsgranitten og danner en kvartsbreksje.
Forøvrig er det de fleste steder vanskelig å bestemme forkastnings
planets heldning, fordi en sjelden har et dertil egnet vertikalsnitt.

Ser

en saken fra et tektonis'k synspunkt, synes ikke vårt nåværende kjenn
skap til den permiske forkastningsbevegelse i Nlen store breksje« ved
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Porsgrunn å stride mot det her antatte om bevegelsene i samme
breksje ved Gjerstad.

En kan derfor her bli ledet hen på tanken at

bevegelsene i »den store breksje« for størstedelen kan være relativt
tidHg permiske og danne en slags vestgrense for Oslofeltets søkkegrop.
I breksje-profilet fra Gjerstad har man mylonitter med flere typer
porfyroblaster.
breksjesoner.

Dette er ikke vanlig

ellers i

Bambleformasjonens

Bl. a. er hornblende krystallisert ut som øyne i mylo

nitten ved siden av feltspatt.

Enkelte »bånd« i foldningene består

hovedsakel>ig av samme homblende. Ifall disse bånd skulle være gamle
diabaser som har trengt fram under forkastningsbevegelsenes første
fase og er blitt omdannet før de yngre nå lite metamorfe diabaser
har trengt fram, .ligger det nær å anta at de første faser er meget
eldre enn perm.

Men det byr trolig på store vanskeligheter å bevise

om disse :bånd er slike diabaser eller om de var bånd av amfibolitt
eventuelt hype11itt allerede da forkastningsbevegelsene tok til.
I profilet finnes også 1en mørk kalkspattrik »gang« som er

så

finkornig at mineralsammensetningen vanskeHg lar seg bestemme i
mikroskopet.

Muligens er det en diabas som har fylt en spalt kon

kordant med foldningsstrukturen etter at mylonitten er dannet og sam
menkittet.

Dette ,forhold synes å stemme overens med hva ellers er

iakttatt i Bambleformasjonens forkastningslinjer.
Horisontalforkastninger av rombeporfyrgangen vest for Grimstad
er kjent fra flere steder. Men det er gjennomgående små bevegelser.
Det er tydelig at de største bevegelser i breksjesonene har foregått før
eruptivgangenes framtrengen i permisk tid og at tidsperioden for de
store bevegelser bør søkes i relativt tidlig permisk tid eller lenger
tilbake i Nden.
Forøvrig bør man vel se forkastningene i Bambleformasjonen i
sammenheng med forkastningene i Telemarksformasjonens granitter
og migmatitter, i Oslofeltet og de umiddelbart østenfor og vestenfor
Hggende grunnfjellsområder samt på Sveriges vestkyst og i Skåne.
Det er ikke noen ny tanke at dette representerer et større innsynk
ningsbelte som har vært under ut\"ikling med varierende styrke på de
forskjellige steder i diverse orogene perioder, mulig helt fra grunn
fjellstid eller kaledonisk tid og tH dels ennå representerer en svak
hetssone i jordskorpen. At man i dette området også har forkastnings
l,injer som har delvis andre årsaker som f. eks. større erupsjoner,
naturlig å vente og forstyrrer ikke helhetsbildet.

er
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Forkastningslinjenes geomorfologiske betydning.
Sammenholder man det topografiske kartbildet over Bamble
formasjonens mest markerte da'lfører og fjorder med kartbildet over
de større forkastningslinjer i området, vil forkastningslinjenes geo
morfologiske betydning tre ste!ikt fram. Linjenes betydning for dre
neringssystemet er helt iøynefallende

En detaljert beskrivelse av dalførene vil føre for langt i denne
framstHling, men et par illusterende eksempler skal nevnes.

Et eks

empel i Hten målestokk på en typisk angrepslinje for erosjonen er
avbildet på fig. 6. Bergarten er en hyperittgang fra Gjervoldsøya ved
Arendal.

Den følger gneisens strøk og er overskåret av en nærmest

ubetydelig tverrgående og relativ grov oppbrytningssone uten nevne
verdige sammenkitningsmineraler.

Bildet

viser

at erosjonen både

under, etter og sannsynligvis også før ist,iden har angrepet hyperitten
sterkere langs denne sone enn ellers (merk skuringsstri, pen).
Det synes å være

et

alminnelig trekk at disse usammen:kittede

oppbrytningssonene er særdeles sterkt utgravet. De relativt godt sam

menkittede breksjer eller mylonittsoner kan stå opp som små rygger
i dalsøkk der de har siste fases usammenkittede oppbrytningssoner
på begge sider.
T.jdligere er omtalt oppbrytningsformen og oppbrytningssonens
bredde synes sterkt avhengig av bergartenes egenskaper, og at den
nåværende topografi for en vesentlig del synes å være avhengig av
bredden hos siste fases usammenkittede oppbrytningssoner.

Hvi'lke

egenskaper hos bergartene som i denne henseende har størst betyd
ning, er vanskelig å få klanhet i, men at det har med de rent meka
niske egenskaper som f. eks. sprøhet å gjøre, synes trolig. De faktorer
som er bestemmende for en bergarts sprøhet er mangeartede og meget
kompliserte.

Her skal sprøheten bare behandles som en fysikalsk

størrelse uten noen nærmere granskning av de petrografiske, minera
logi, ske og strukturelle forhold som den er betinget av.
En bergarts sprøhet har i vegtekniske spørsmål vært bestemt på
den vis

at

en viss mengde og fraksjon av knust bergart er blitt utsatt

for et bestemt antall slag av et lodd med bestemt fallhøyde og vekt,
mens den er i en morter. Sprøheten er blitt angitt som den mengde
i o/o som er blitt knust ned til under den opprinnelige fraksjon. En slik
framgangsmåte har naturlig store feilkilder, men viser mindre spred
ning i resultatene hos parallellforsøk enn f. eks. trykkfasthets-under-
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søkelser, målinger av elastisitetsmodul,er og lignende.

Dette synes å

være en følge av den sterkt varierende or:ienteringen av de enkelte
korns strukturetninger i morteren. Dog spiller rissehårdheten og glatt
heten hos de enkelte korn, som ofte er avhengig av mengden av skikt
gitter-mineraler, sterkt inn ·og reduserer sprøhets-mål1ingens fysikalske
verdi. Men sprøhetstallet gir dog vanligvis relativt gode holdepunkter
for hvor lett en massiv bergart lar seg knuse ned ved støt. Da trykk
styrken og elastisitets-modulen hos bergarter er mer kostbare å under
søke, har ikke dette latt seg gjøre og ·en mangler derfor muligheten for
i større utstrekning å vurdere disse fysikalske data i forhold til sprø
hetstallene og oppbrytningssonens ·form og bredde.
En del sprøhetsundersøkelser av relativt massive bergarter fra
_

Bambleformasjonen viser et gjennomsnittlig sprøhetstall for
på
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Sammenholdes disse tall med de topografiske forhold i Bamble
formasjonen, synes det å være en viss overensstemmelse.
Fig. 7 viser et blokkdiagram fra området omkring Fiane i Gjer
stad og Ng. 8 er et geologisk kart fra samme sted.

Om dette topo

grafisk sett kompJ,iserte områdes utforming er det i denne forbindelse
Here ting å hemenke.
KvartsiUer forekommer der de er gjennomsatt av oppbrytnings
soner i reltativt brede dalsøkk ofte utgravd i hele kvartsittmassens
bredde.

Der ingen oppbrytning 'har funnet sted i kvartsittene, danner

de høydedrag og topper.

Dalsøkk langs dårlig sammenkittede opp

brytningssoner i granitt og amfibolitt er gjennomgående meget sma
lere. Men trangest og grunnest er de samme dalsøkktyper i hyperitter
og andre seige bergarter.

Hyperitter og lignende seige bergarter

danner også gjerne de høyeste topper ifall de har en utbredelse som
kan mul·iggjøre dette.

Granitter og kvartsitter med lignende utbre

delse og som ikke er oppbrutt, har dog topper som ofte ikke er vesent
lig lavere.
Gneiser har oftest sterkt varierende sprøhetstall. Dette er ikke
bare en følge av den sterkt varierende mineralsammensetning, men
den store spredning i resultatene av parallellforsøk er sterkt avhengig
av strukturen og skiktgitter-mineralinnholdet.

Dette henger som nevnt
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sammen med pakningsgraden og den gjennomsnittlige orientering av
kornene i morteren i forhold til deres linje og/eller planstruktur. Opp
brytningsformen er også som nevnt sterkt avhengig av forkastnings
linjenes retning i forhold til bergartens strukturretninger og av glim
merinnholdet.

Metoden for sprøhetsmålingen gir ikke muligheter for

å skille mellom sprøhetstall i de forskjellige retninger i forhold til
f. eks. planstrukturen, og sprøhetstallets verdi ved en sammenstilling
med de geomorfologiske forhold er relativt liten. Gjennomgående er
de glimmerrike gneiser sprø og lite motstandsdyktige mot påkjen
ninger av enhver art.
Det synes dog klart at en må ta i betraktning bergartenes sprøhet
når en vil søke en forklaring på de kompliserte topografiske forhold
langs de tektoniske linjer i Bambleformasjonen og ikke i første rekke
søke forklaringen på de mange uregelmessigheter i lokal kjemisk
forvitring.
Bergartenes sprøhet synes ikke å ha så stor betydning for geo
morfologien i områder utenfor forkastningslinjene. Men i forbindelse
med de allesteds forekommende sprekker og frostforvitringen synes
dog denne egenskap hos bergartene å ha en viss betydning for mot
standsdyktigheten mot erosjonen og dermed for overflateformene. Dog
synes ikke tettheten av sprekkene i vanlige sprekksystemer i første
rekke å være avhengig av denne fysiske egenskap.

Summary.
In the

district between Risør,

Lillesand and

Gjerstad

Bamble-formation many faults of various appear,:mce llCcur.

of the
A map

showing these faults, will be found at the end of the paper.
The surface of the brecciatecl zones differ markedly. The zones
often follow the main structure lines of the rocks or have formed
perpendicular to them. Besides, the zones wm mostly be found in the
rocks which from a mechankal point of view are the weakcst oncs of
the district.
The development of these faults will often show several phases.
They are often followecl or crossed by diabase dikes and besides by
the rhomb-porphyry dike

Hombersund-Bøylefoss.

dikes probably belong to the Permian age.

These igneous

Now and then they are

faulted, hut the greatest movements obviously have taken place beforc
the advance of the igncous dikes. However, we cannot p rec l u de the
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idea of these movements also being Permian. T'he last phase of move
ments of the faults has otten formed a rough crashed zone. This zone
is not cemented to any appreoiable degree and is perhaps fonned in
Post Paleozoic time.
It seems to have been possible to determine the direction of
movements of some faults from the folding structure of the mylonites.
It appears tha't the Bamble-formation has sunk and moved Eastward
in relation to the Telemark Formation.

Besides it has broken up in

flakes, which have been displaced in different directions 'in relation
to each other.
The faults, especially those of uncemcnted brecciation, represent
lines of easily weather<ing rocks.
appears clearly from the map.

T'heir geomorpholog,ical significance
It appears that besides the intensity

of abrasion the brittleness of the rocks has had a great significance
for the forming of wide valleys along the fault lines of uncemented
brecciation.
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